
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ZÁPIS 
z hlasování per rollam 

Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze 

 

č. III./09-12 
 

 

probíhajícího od 31. ledna 2012, 17:04 do 3. února 2010, 17:30 

 

o  

Návrhu Věcného záměru zákona o vysokých školách a Věcného záměru zákona o 

finanční podpoře studentů 
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Předmět Hlasování per rollam č. III./09-12 
Čas hlasování 31. ledna 2012 17:04 – 3. února 2012, 17:30  
Zúčastnění Berka, Černý, Češková, Dlouhý, Fiala, Gottwald, Chlapek, Janda, Kozejová, 

Langhamrová, Marek, Neumaierová, Novotná, Nový, Plášková, Radová, Sieber, 
Sládková, Soběhart, Strejček, Šíma, Švarc, Vančura, Vašíčková, Vostrovská, 
Vránová, Zelenka 

Hlasování zadal Radová, předsedkyně Akademického senátu VŠE 
Skrutátoři Marek, Vránová 

 

 

Podmínky hlasování  

V rámci zadání hlasování byly stanoveny podmínky, které hlasující senátoři museli dodržet, 

aby jejich hlas byl uznán platným: 

a) hlasování ze školní e-mailové adresy, 

b) hlas musí být formou odpovědi na příchozí e-mail, v němž předsedkyně 

Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „AS VŠE“) zadala 

hlasování, 

c) e-mail musí být adresován na e-mailové adresy předsedkyně AS VŠE doc. RNDr. 

Jarmily Radové, Ph.D. (radova@vse.cz) a skrutátorů hlasování, prof. Ing. Petra 

Marka, Ph.D. (petr.marek@vse.cz) a Bc. Jany Vránové(xvraj18@vse.cz). 

Hlasování se taktéž řídilo článkem 12, odstavcem 5 Volebního a jednacího řádu AS VŠE. 

 

Počet platných hlasů  

Z celkového počtu 31 senátorů oprávněných hlasovat se hlasování zúčastnilo 27 senátorů, 

přičemž skrutátoři vyloučili hlasy 4 senátorů, jež nesplňovaly podmínky stanovené Volebním 

a jednacím řádem AS VŠE, či nesplňovaly podmínky stanovené při zadání hlasování. 

Bylo obdrženo 23 platných hlasů. 
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Usnesení Akademického senátu:  

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze odmítá návrh Věcného záměru 
zákona o vysokých školách a návrh Věcného záměru zákona o finanční podpoře 
studentů, předložený ministrem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.  

Akademický senát nesouhlasí se způsobem vypořádání se s připomínkami, které 
byly formulovány Radou vysokých škol (RVŠ) ze dne 8. prosince 2011 a Českou 
konferencí rektorů (ČKR) ze dne 1. prosince 2011.  

Akademický senát považuje RVŠ i ČKR za reprezentativní zástupce akademických 
obcí VŠ, a proto odmítnutí jejich připomínek zejména z formálního hlediska shledává 
za nešťastné vzhledem k potřebné diskusi.  

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze se připojuje k výzvě předsedů 
akademických senátů ze dne 23. ledna 2012, k rezoluci akademické obce Univerzity 
Karlovy z 19. ledna 2012 a k usnesení RVŠ ze dne 26. ledna 2012, a požaduje, aby 
návrhy věcného záměru obou zákonů v této podobě předloženy Vládě ČR 
k projednávání nebyly.  

Akademický senát podporuje obnovení věcné diskuse k těmto zákonům a je 
připraven se na ní společně s ostatními zástupci akademických obcí podílet. . 

SOUHLASÍM:          22 
NESOUHLASÍM:      0 
ZDRŽUJI SE:           1 

Usnesení AS VŠE bylo schváleno. 

 

Usnesení Akademického senátu:  

Za správnost hlasování zodpovídá a svým podpisem správnost potvrzuje: 

 

doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. 

………………………….. 

 

prof. Ing. Petr Marek, CSc. 

………………………….. 

 

Bc. Jana Vránová 

………………………….. 

 

Zapsal: Marek 


